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امللخّص
تعدّ رواية «ملحمة احلرافيش» من أهم روايات املرحلة اخلامسة للروائي املصري «جنيب حمفوظ» ،وتتميز هذه الرواية
مبعاجلة ـ اليت قد قدّمت جانباً من احلياة يف مصر إبان العصر اململوكي ـ القضايا اإلنسانية مثل الوجود واملوت والشر والقدر
يف إطار العالقة الغامضة واملتداخلة والشاملة لإلنسان بنفسه وبالكون ،وتضمنت رواية "ملحمة احلرافيش" ما كان شائعاً يف
العصر اململوكي من أناشيد دينية كانت تترنّم يف التكايا واليت كانت معانيها املترمنة ختتفي وراء ألفاظها األعجمية وال يفهمها
عامة الناس أو احلرافيش ،ولقد اتكأ جنيب حمفوظ يف توظيفه هلذه الظاهرة يف روايته على غزليات الشاعر اإليراين القدير
"حافظ الشريازي" ،حبيث تضمنت "ملحمة احلرافيش" ثالثة عشر بيتاً من غزليات «حافظ الشريازي» مت توظيفها يف
احلكايات العشرة للرواية .لقد طالع "جنيب حمفوظ أشعار حافظ وأعجب هبا وبفلسفتها ،على الرغم من غموض بعض
معانيها اليت يغلب عليها الطابع الفلسفي والصويف .وحاول توظيف هذا الشعر مبا حيمله من تفاسري متعددة يف روايته حىت تضيف
هلا أبعاداً داللية ومجالية .فمن الطريف أن كاتباً شهرياً كنجيب حمفوظ يتضمن شعراً مكان النثر يف كتابته ويطرح ما يف
فكرته بلغة أخرى وهلذا ميثل اجلانب العرفاين من الشعر الفارسي .إنه يريد أن يتكلم ما يف فكرته بالرمز وجيعل تلك األصوات
غامضة على القارئ أو يريد خلق إبداع أديب .ولقد الحظنا أن "جنيب حمفوظ" تأثر بشكل كبري بأفكار "حافظ الشريازي"
واستطاع برباعة يف توظيف بعض أبيات من غزليات اليت تتوافق مع مضمون روايته واليت حتمل روح التصوف الذي يغلب على
مضمون الرواية ،ولقد وظف "جنيب حمفوظ" األبيات باللغة الفارسية بدون ترمجة حىت تكون غامضة على القارئ العريب
وبذلك تساعد هذه األبيات املبهمة يف حلظات التفكري والتأمّل الذي يتناسب مع مضمون الرواية ،كما أن "جنيب حمفوظ" مل
ينجح يف بعض تناصاته ألبيات "حافظ الشريازي" من إدراك املعىن الباطن للنص واكتفى باملعىن الظاهر لألبيات.
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مقدمة
«ينصرف اهتمام األدب املقارن احلقيقي إىل متابعة مواطن التأثري والتأثر بني طريف املقارنة
اللذين ينتميان إىل أدبني خمتلفني .وموضوع األدب املقارن إذن هو مواطن التالقي بني اآلداب،
النابعة من عالقات تارخيية بينها أو هو دراسة آثار اآلداب املختلفة من ناحية عالقاهتا بعضها
ببعض» (السيد .)63 :6221 ،وال يقتصر األدب املقارن على دراسة االستعارات الصرحية وانتقال
األفكار واملوضوعات والنماذج األدبية لألشخاص من أدب إىل آخر ،بل يشمل أيضاً دراسة نوع
التأثري الذي اصطنع به الكاتب يف لغته اليت يكتب هبا بعد أن استفاد من أدب آخر .فمحور
األدب املقارن دائماً األدب القومي يف صلته باآلداب العاملية وامتداده بالتأثري فيها وإغنائها أو
بالتأثر هبا والغىن بسببها ولألدب املقارن إىل أمهيته يف جالء نواحي األصالة يف األدب
القومي أمهية أخرى ال تقلّ عن تلك خطراً وهي التعمق يف الكشف عن طبيعة التجديد
واجتاهاته يف األدب القومي واآلداب العاملية( ..غنيمي هالل ،دون تا.)6 :
وعليه نلحظ أن األدب العريب قد استطاع أن يتسرّب إىل أعماق األدب الفارسي ،ومن مث
حدث التأثري والتأثر بني األدبني يظهر ذلك يف موضوعات أدبية متنوعة ،وهذا ما يربز يف رواية
"ملحمة احلرافيش" حبيث تأثر الروائي املصري "جنيب حمفوظ" بالشاعر اإليراين"حافظ
الشريازي" وأفكاره ولعلّ هذا التأثري اجللي هو الذي دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع ودراسته،
حبيث أشار جنيب حمفوظ قائال" :أعجبت حبافظ الشريازي" (عمر.)6221 ،
«متتلئ رواية ملحمة احلرافيش"محاسه عياران" (بالفارسية) بنفس ملحمي تسرد قصة
حياة البشرية من اجملهول وإىل اجملهول تسري وخيتار جنيب حمفوظ إيقاع وتكثيف وإحياء
الصورة الشعرية وإيقاعها يف سرد وقائع األحداث ورسم مناذج الشخصيات .إهنا صورة ال
متناهية عن حارة مصرية حتدها معامل ذات رمز واضح ،التكية والسور العتيق ،رمز للغيب
اجملهول ،لألصل واليقني واهلل .تنثال منها األناشيد بلغة فارسية .عند الترمجة جندها
تعليقات ذات رنة صوفية عن ـ املأساة وامللهاة ـ يف حياة البشر» (أبوعوف.)641 :6221 ،
وما يلفت النظر من جانب آخر أن الباحث يف أشعار حافظ الشريازي جيد كنايات
وإشارات ال يفهمها العامة وإهنا حباجة إىل توضيح كما تعرب أكثر أشعاره عن أفكار اإليرانيني
اخلاصة ،فهذا مما يزيد يف مشكلة ترمجتها إىل أية لغة.
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«اختلف دارسوا وشُراح يف حقيقة شعر حافظ ومقاصده ،أكان يقصد من اخلمرة ببنت
الكرم ،ومن األحباء ببنات شرياز الشهريات باجلمال أم يريد معانياً روحانية حيار يف تأملها
الدرويش الصويف ويغرق يف آللئها فكر الشاعر احلكيم .أو كان حافظ يالحظ حقاً مخارات
اجملوس وأديرهتم أم كان يرمز هبا إىل ظواهر مادية ...إن ذلك اإلهبام سبغ على أشعار
حافظ صفة الرمز» (اليافـي.)61 :6321 ،
«وذهب آخرون إىل أن أشعار حافظ جيب أال تؤخذ على معانيها الظاهرة .إذ إن هذه
املعاين غطاء تستتر دونه معان أخرى أبعد مناالً وأقوى حجة وقالوا إنه "صويف" يسلك مسلك
العارفني ويستعمل مصطلحاهتم .ووفقاً هلذا الرأي أخذوا يفسرون "اخلمر" بأهنا مخر أزلية
يديرها الساقي الذي يرشدك إىل طريق اهلداية» (الشواريب.)611 :6111 ،
وهذا دليل على أن جنيب حمفوظ قد طالع أشعار حافظ وأعجب هبا وبفلسفتها ،علي
الرغم من غموض بعض معانيها اليت يغلب عليها الطابع الفلسفي والصوفـي .وحاول توظيف
هذا الشعر مبا حيمله من تفاسري متعددة يف روايته حىت تضيف هلا أبعاداً داللية ومجالية.
هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى تأثر "جنيب حمفوظ" بأفكار الشاعر اإليراين
"حافظ الشريازي" وغزلياته اليت تتسم غالباً بالرمزية وأبعادها الفلسفية ،حبيث سعى "جنيب
حمفوظ" إىل تضمني روايته مبطلع عدد من غزليات "حافظ الشريازي" من حرف "ألف" إىل
"دال" ،وكذلك هتدف الدراسة إىل توضيح كيفية توظيف "جنيب حمفوظ" لغزليات "حافظ
الشريازي" يف "ملحمة احلرافيش" وعالقة ذلك ببنية الرواية ومضموهنا ،ولكي تصل الدراسة
إىل أهدافها ومعرفة مدى تأثر جنيب حمفوظ بأفكار "حافظ الشريازي" وأشعاره اعتمدت على
املنهج املقارن يف إطار املدارس الفرنسية لألدب املقارن ،اليت ترى أن مواطن التأثري والتأثر
بني طرفـي املقارنة اللذين ينتميان إىل أدبني خمتلفني هي الغاية األساسية لألدب املقارن.
أما بالنسبة خللفية البحث فنالحظ أن عدداً من الدراسات تناولت بالدراسة ملحمة
احلرافيش وذلك يدل علي جودة الرواية وقيمتها الفنية ،ومن مث فهذا البحث احلايل سبقته
دراسات وحبوث علمية ترتكز على خصائص الرواية دون النظر اىل تلك األبيات الفارسية ،منها:
 مقالة بعنوان "داللة السمات شبه اللغوية املصاحبة لألداء الكالمي يف عميلة التواصلعلى بعض من روايات األستاذ جنيب حمفوظ (ملحمة احلرافيش و ،")...عبداملنعم السيد
أمحد جدامي ،جملة أدبيات وزبانها ،علوم اللغة ،اجمللد التاسع ،6221 ،العدد .416-464 :4
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يتحدث الكاتب عن السمات اخلاصة بالكالم ودالالهتا ودالالت األصوات غريالكالمية (مثل
الضحك والبكاء والتأوه و )...يف ثالث روايات لنجيب حمفوظ خاصة رواية ملحمة احلرافيش.
 مقالة بعنوان "التحليل النفسي لألدب :دراسة نفسية يف ملحمة احلرافيش لنجيبحمفوظ" ،حممد حسن غامن ،مركز احلضارة العربية لإلعالم والنشر .6223 ،هذه الدراسة
تتناول بالقراءة والتحليل النفسي للشخصيات احملورية ذات التأثري يف ملحمة "احلرافيش" من
خالل ما ورد يف كل حكاية من حكاياهتا وتتناول أيضاً سيكولوجية "احلرافيش" عموماً وكذلك
مصائر الشخصيات والتنوعات املختلفة هلذه املصائر.
 ومقالة بعنوان "عن العدالة واجملد وآل الناجى فـي ملحمة احلرافيش" ،مجال فاضلشحات ،دار اإلبداع للنشر والتوزيع .6113 ،وهي ترتكز على مسات الشخصيات يف الرواية أيضاً.
وينبغي أن نقول :توجد مقالة بعنوان "حافظ الشريازي والتراث العريب أسرار اإلبداع يف
شاعريته" ،عبدالكرمي اليافـي ،جملة التراث العريب ،6321 ،العدد  .61-3 :41-41يشري
الكاتب فيها إىل اإلحياء والغموض يف شعر حافظ الشريازي ،فساعدتنا املقالة يف فهم رموز
شعرية كامنة يف شعر الشاعر.
إن هذه الدراسة ترتكز يف أساسها على إبراز مدى تأثر "جنيب حمفوظ" بالشاعر "حافظ
الشريازي" وكيف انعكس ذلك يف رواية "ملحمة احلرافيش" ،وكيف وظف "جنيب حمفوظ" غزليات
"حافظ الشريازي" يف روايته حبيث بلغ عدد األبيات اليت وظفها "جنيب حمفوظ" يف روايته ثالثة
عشر بيتاً ،أي أن الدراسة تربز التأثري والتأثر بني "جنيب حمفوظ" و"حافظ الشريازي" من خالل
رواية "ملحمة احلرافيش" بناء على منهج املقارن يف إطار املدرسة الفرنسية.
منهج البحث
لكي تصل الدراسة إىل أهدافها ونتائجها فقد اعتمدنا على املنهج املقارن يف إطار املدرسة
الفرنسية لألدب املقارن ،وكذلك اعتمدنا على املنهج التحليلي النقدي وهو أقرب املناهج
للدراسة حيث أن املنهج النقدي يقوم على أساس حتديد مسات الظاهرة ووصف طبيعتها
ونوعية العالقة بني متغرياهتا وأسباهبا واجتاهاهتا مث دراستها للوصول إىل نتائجها ،ومن مث
ميكن لنا بواسطة كل من املنهجني الوصول إىل ما هتدف إليه الدراسة.
أسئلة البحث
حياول هذا البحث جاهداً اإلجابة على سؤالني أساسيني ،السؤال األول ما مدى تأثر جنيب
حمفوظ بأفكار "حافظ الشريازي" وأشعاره؟ ،والسؤال الثاين كيف استطاع الروائي "جنيب
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حمفوظ" توظيف أشعار الشاعر "حافظ الشريازي" اليت حتمل فكره يف "ملحمة احلرافيش"؟
وللحصول على إجابة هذا السؤال جيب الكشف عن شخصية الروائي" جنيب حمفوظ"
وملحمته وعن شخصية حافظ الشريازي وأفكاره مث الكشف عن طرق توظيف جنيب حمفوظ
ألشعار حافظ الشريازي يف ملحمته.

جنيب حمفوظ
ولد جنيب حمفوظ يف حي اجلمالية يف القاهره عام 6166م ،ولقد درس أثناء دراسته
اجلامعية ،الفلسفة إىل جانب اهتمامه باألدب .ولقد أدى املكان دوراً كبرياً يف أغلب رواياته،
حيث سعى إىل رؤية واقعية جتسّد مشكالت احلارة املصرية ويف الوقت نفسه تعبّر عن مهوم
وتطلعات احلرافيش (حسن.)666 :6113 ،
يعد جنيب حمفوظ من رواد الرواية املصرية والعربية وتعد أعماله اكتمال للروائيني
العرب الذين سبقوه مثل هيكل والعقاد وطه حسني وتوفيق احلكيم ،ولقد ساهم تأثري جنيب
حمفوظ بغريه من الكتاب على تشكيل إبداعه وإثقال موهبته وعن هذا يقول« :قرأت "احلرب
والسالم" لتولستوي والقصة القصرية لتشيخوف وموباسان ،أحببت شكسبري و ...وأعجبت
جبوزيف كونراد وحافظ الشريازي ،فلهذا إنه مل يتأثر بكاتب واحد بل أسهم هؤالء كلهم يف
تكوينه األديب (عمر.)6221 ،

حافظ الشريازي
هو مشس الدين حممد املعروف حبافظ الشريازي وامللقب بلسان الغيب (والدة  361هـ ،وفاة
 316هـ) ،من أعظم شعراء الغزل يف األدب الفارسي ،أقبل على دراسة علوم الدين واللغتني
العربية والفارسية وحفظ القرآن الكرمي فاشتهر باحلافظ.
اشتهر حافظ بديوانه الذي ترجم إىل سبع وعشرين لغة كالعربية واالجنليزية واألملانية
والفرنسية و ...منظوماً أو منثوراً ،ويشتمل على حوايل سبعمائة قطعة شعرية أكثرها يف
الغزل والبقية يف ضروب القصيدة واملثنوي والرباعي و ...وبلغ الغزل الفارسي حد الكمال يف
شعره ،حيث كان مزجياً من الفلسفة والكالم والعرفان ،ومل يكن حافظ الشريازي أديباً
فارسياً فقط ،بل يعد من الشعراء واألدباء العاملية» ( خالقي.)66-62 :6416 ،

794



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الثاني ،صيف 5277

رواية ملحمة احلرافيش
تعد الروايات اليت ألفها جنيب حمفوظ يف الفترة من سنة  6133إىل 6111م من أهم
املراحل االبداعية وتسمى هذه املرحلة باملرحلة التراثية ،ومسيت كذلك؛ ألن جنيب حمفوظ
استلهم يف هذه املرحلة املوروث اجلمايل والسرد العريب القدمي وأجواءه التارخيية وتقنياته
الفنية والتعبريية« ،يستند هذا النوع من الروايات إىل لغة التخييل واإلسقاط التارخيي واللغة
البيانية املسكوكة باملستنسخات النصية كما تعمل على تعتيق اللغة وتأصيل األسلوب وتضمينه
بعبارات تراثية وترهينه بأجواء التراث على الرغم من إحياءاته املعاصرة» (احلمداوي).
تنتمي رواية "ملحمة احلرافيش" إىل روايات املرحلة التراثية حبيث حوت الرواية الكثري
من الرموز التراثية اليت عمل جنيب حمفوظ علي توظيفها داخل الرواية ،حبيث ال تصوّر
امللحمة حدثاً يف حياة الكاتب ،بل حدثاً مأخوذاً من املاضي التارخيي ،فاملالحم العربية اليت
كتبت يف العصور الوسطى وما بعدها عادت إىل التاريخ لترصد تذكر الشعب مباضيه اجمليد
وحتثّه على النهوض ويظهر هذا يف رواية ملحمة احلرافيش اليت قدمت جانباً من احلياة يف
مصر إبان العصر اململوكي الذي استحضرته الرواية باإلضافة إىل رصد عادات الناس
وتقاليدهم ،كالصراع الذي كان جيري بني األبطال األشداء الختيار أقواهم ليكون «فتوة »
للحارة ،كما أن الرواية تضمنت أناشيداً دينية كانت ترتل يف التكايا اليت انتشرت يف ذلك
العصر (رياض وتار .)13 :6226 ،ويشري جنيب حمفوظ إىل املقارنة بني رواية "أوالد حارتنا"
ورواية "ملحمة احلرافيش" قائالً« :فكالمها نظرة شاملة لإلنسانية ولكن أوالد حارتنا تعتمد
على الدين بشكل أوضح مما يف احلرافيش اليت ميكن النظر إليها كأسطورة شعبية وإن
كانت هبا بعض أصداء للتراث الديين» (عيد.)46 :6111 ،
تتميز رواية ملحمة احلرافيش بضخامة متنها وكثرة شخصياهتا وتعدد أمكنتها وامتداد
زماهنا وانقسامها إىل عدد من األجزاء وحيمل كل جزء عنواناً ،أما عن مضمون الرواية
فهي حتمل عدداً من القضايا ميكن إمجاهلا كالتايل:
 املسألة امليتافيزية ،فهي تأيت يف الرواية عرب جمموعة من الرموز ،من أمهها رمزالتكية اليت ميكن أن جيسّد عامل القيم املطلقة ويتضح املوقع الفريد الذي حتتله التكية يف
إشكالية الوجود اإلنساين مبالحظة املصري الذي تنتهي إليه الشخصيات األساسية يف الرواية
(حليفي.)3 :6221 ،
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 الصراع الطبقي ،تنظر رواية "ملحمة احلرافيش" إىل الصراع الطبقي مبنظار عصري،إن هذه الرواية على الرغم من تركيزها على وجود البطل الفردي وجهت اهتمامها إىل
اجلماهري ،مؤكدة أن الفرد لن يستطيع فعل شيء إذا مل تتحرك اجلماهري لتدافع عن
مصاحلها وحقوقها .ولذا محلت الرواية اسم احلرافيش ومل حتمل اسم عاشور الناجي مثالً.
لقد ظلّ احلرافيش على طول السرد الروائي قوة معطلة وارتبط مصريهم بالبطل الفردي.
فإذا كان حمباً للعدل مسوا بسمّوه وإذا احنرف عن طريق اخلري ساءت أوضاعهم وحاق
هبم ظلم األعيان والتجار ومل تتغري صورهتم إال يف هناية السرد ،حيث انطلقوا ليحققوا
وجودهم (رياض وتار.)14 :6226 ،
 العمل اجلماعي ،لقد رأى الناقد يف احلرافيش ترسيخاً ملبدأ إسالمي مهم وهو قيمةالعمل اجلماعي الذي فطن إليه عاشور احلفيد ،قافزاً املسافة الفاصلة بينه وبني جدّه
عاشور الناجي يف خطوة واحدة ،مصححاً املسارات اخلاطئة اليت سلكها آل الناجي على
امتداد أجياهلم ويف غياب عهد جدهم .وذلك يف مقابل منهج العمل الفردي الذي تبناه
عاشور الناجي وغياب وجود اجلماعي املدرك وهو األمر الذي خرجت منه مآسي آل الناجي
عرب سلسلة من التجارب اخلاطئة حبثاً عن مصادر القوة والسيطرة (عاشور.)641 :6221 ،
تركز هذه الدراسة على كشف مدى توظيف جنيب حمفوظ ألشعار حافظ شريازي داخل
الرواية وهي ثالثة عشر بيتاً ،ولقد جاءت يف احلكايات األوىل والثانية والثالثة والرابعة
واخلامسة والسابعة والعاشرة ،ولقد وظف جنيب حمفوظ أشعار حافظ الشريازي داخل روايته
إلدراك الصلة بني تلك األشعار األعجمية وأهداف جنيب املدرجة يف احلكايات وأيضاً نستطيع
من خالل تلك العالقة رؤية انسجام تداخل هذه األشعار مع نص الرواية األصلي الذي يدلّ
على الفكرة اليت طرحها الروائي.
لقد استخدم جنيب حمفوظ مطلع غزليات حافظ الشريازي وهي كالتايل،41 ،66 ،6 :
 ،611 ،614 ،666 ،11 ،16 ،31 ،31 ،13 ،31حبيث رُتّبت هذه األشعار على أساس األحرف
األجبدية وإن جنيب حمفوظ تضمّن مطلع هذه الغزليات واستخرج هذه األبيات من حرف
األلف (صالح كار كجا ومن خراب كجا )...إىل حرف الدال (آنان كه خاك را به نظر كيميا
كنند )...وأيضاً تبدأ الرواية حلظة طلوع الفجر (يف ظلمة الفجر العاشقة )...وتنتهي يف
السحر (وعقب منتصف الليل ذهب إىل ساحة التكية لينفرد.)...
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وسوف نستعرض يف السطور التالية كيف استطاع جنيب حمفوظ توظيف أشعار حافظ الشريازي
خلدمة نصه الروائي ،حبيث سيتم تناول كل مطلع غزيل علي حده وميكن بيان ذلك كالتايل:
نص حكاية ملحمة احلرافيش :غادر "عاشور الناجي" البيت واملغيب يهبط على القبور
واخلالء ،مضى يف املمرّ حىت بلغ ساحة التكية ،القبو بدا لعينيه مظلماً وترامت أشباح أشجار
التوت من فوق األسوار ،تصاعدت األناشيد بغموضها فصمّم على أن يطرح اهلمّ جانبان وقال
لنفسه :ال حتزن يا عاشور ،فلك يف الدنيا إخوة ليس لعدّهم حصر ...ومضى تالحقه األناشيد
(حمفوظ:)366 :6114 ،
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )31 :66

شعر عاشور بعد موت أبيه وذهاب والدته إىل قريتها بأنه وحيد يف الدنيا بال ناس وليس
باستطاعته نسيان ذكر أبيه الذي كان حيبه ويعبده ،ولكن صوتاً صاعداً من صميم قلبه قال
له :عندما حيلّ اخلالء باألرض ،فإهنا متتلئ بدفقات الرمحن ذي اجلالل ،فلهذا ترك
درويش (عمه) فصمم على طرح اهلم جانباً ووعد نفسه بالرجاء .إنه كان على هذه احلقيقة
اليت سيوجد كثري من الذين ختفق قلوهبم الطيبة له وإهنم يعطون املأوى له ،اهلل سيساعده
وهو سيعثر على أشخاص طيبني غري أبيه وأمه يف أمكنة أخرى وإهنم ميدّون يد املساعدة
إليه ،من الرغم أنه كان يدري أن احلياة حافلة باملكر والرذائل ال حصر هلا ،فلهذا اختذ
التكية مالذاً له والدراويش أصدقاء لنفسه ،من املمكن أن جنيب حمفوظ استخرج معىن
مساعدة اآلخرين إىل بطل القصة من هذا البيت.
احلرافيش :رأى عاشور رجالً عرفه به بقية ضوء املغيب ومتتم :درويش زيدان! درويش
سأله جبرأة :هل أجد عندك مأوى حىت أقف على قدميّ؟ بادره عاشور قائالً :ال مكان يف
حجريت لغريب ...فقال درويش :لوال ذكرى موالي ما مددت لك يدي! مل يضنّ درويش عليه
بالنقود وهو من الضيق يف غاية ...مضى درويش حنو القبو صامتاً على حني هتادى من
التكية صوت عذب ينشد (حمفوظ:)361 :6114 ،
 .6حافظ :شبّه الشاعر معشوقه بالشمس ويقول :أنت كالشمس ضياءً وضوء القمر من وجهك املتأللئ
يسطع وتأيت احلسنات كلها من فضلك.
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نشسته در خونست (معصومي ،6414 ،رقم البيت )11 :13

حافظ :من تلك اللحظة اليت غاب وجهك عين ،امتألت عيناي دماً من شدة البكاء
عليك .فهذا الغزل يشري إىل شدة احلزن والبكاء على رحيل من أحبه وقيل أنشده الشاعر
يف رثاء ابنه (زيبائي.)436 :6413 ،
يرى عاشور عمه درويش زيدان بعد غيابه طوال ذلك العمر صدفة ويفهم أنه كان يف
السجن واآلن يطلب املساعدة منه .حينما خرج اسم أبيه (الشيخ عفرة زيدان) من فم
درويش ،يتأثر عاشور ويعطيه النقود.
هنا يتذكر عاشور أباه وحيزن له ويشري لدرويش أنه مل ينقطع عن زيارة قربه ودائماً
يتذكر اسم أبيه .وعندما يسمع عن درويش مجلة "لوال ذكرى موالي ،ما طلبت منك املساعدة"
صمم على مساعدته .على رأيي :جنيب حمفوظ يشري إىل هذا البيت ليعرض ميزان شدة
حزن بطل القصة على موت أبيه وذكر أبيه امليت كان سبباً ملساعدته درويش زيدان.
احلرافيش :هاجر عاشور يف الفجر .حتركت به الكارو حنو القبو كما تفعل يف مواسم
القرافة .تربعت فوق سطحها املترجرج "فلة" حمتضنة "مشس الدين" ،أمامها بقجة مكتضة،
وراء ها أجولة من الفول السوداين وبالليص من الليمون والزيتون املخلل وزكائب من العيش
املقدّد .وملا خلصت العربة إىل الساحة ،استقبلتها تراتيل آخر الليل وهي تشدو (حمفوظ،
:)361 :6114
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )662 :31

عندما عزم عاشور الناجي على الرحيل إىل اخلالء واهلرب من املوت ،اعترضته أسرته
وقالوا :أال يوجد املوت يف اخلالء؟ فيقول عاشور :علينا أن نبذل ما يف وسعنا وأن نقدّم
الدليل للموىل على تعلّقنا بربكته وحىت حني الوصول إىل اخلالء عندما تقول زوجته
متشكية :الحي موجود ،هو يقول :اهلل موجود.
 .6كأن الشاعر يبحث عن مفقود (معشوقه) يف حياته ،فلهذا ميدحه ويذكر حسناته ويقول لنفسه :ال يوجد
أفضل وأمجل من معشوقه وجيب أن يترك اآلخرين.
 .6حافظ :خياطب الشاعر املعشوق احلقيقي ـ وهو اهلل ـ ويقول :ال ملجأ يل يف العامل إال بابك وأن العاشق
الصادق ال جيد ملجأ يف العامل كله إال باب املعشوق.
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فرمبا كان قصد جنيب حمفوظ من جميء هبذا البيت ،الرجاء والتوكل على اهلل .عندما
ييأس عاشور من أهل احلارة ويرى أهنم ال يرافقونه يف الرحلة واهلرب من املوت ،ال يقنط
من اهلل وال جيعل للشك طريقاً إىل قلبه ،بل هو يؤمن بأنه ال جيد ملجأ إال اهلل ويبحث عن
مكان ليأواه .فلهذا توكل على اهلل وخاطبه بأن عتبته ملجأ له.
احلرافيش:
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )41 :6

مشس الدين بعد فوزه يف معركة مع فتوة "العطوف" سرعان ما انفصل عن اجلمع ،فوجد
نفسه وحيداً ووردت كلمة تقول إن كل شيء هباء حىت الفوز .وتقول أيضاً إن اهلتاف كثري
ولكن ما أكثر اآلذان اليت تتعاقب على مساعه ...يستوي لديه أن حتمله ساقاه أو ختذالنه.
ويسارع مشس الدين اجملهول يف وحدته .إنه يصده عن السري ،يرفع أدمي األرض حيال
قدمه ،يسرق فوزه العظيم ببسمة ساخرة (حمفوظ ،311 :6114 ،باالختصار).
رغم ما عاىن مشس الدين من احنرافات شخصية ،فإنه حافظ على نقاء فتونته للحارة
ورعي احلرافيش بالرمحة والعدل واحلب وتناسى الناس أخطاءه وأصبح اسم الناجي
مرادفاً عندهم للخري والربكة .ولكن بعد موت زوجته "عجمية" شعر بأن املوت قريب منه
واحلزن يف مثل سنه ال يعين شيئاً وسيجيء يوم ال يبقى له فيه من الفتونة إال اسم وذكرى.
ولكن حينما يتذكر ماضيه يرى أنه مظلم واآلن أصبح طاعناً يف السن ويشعر بالوحدة وليس
بإمكانه استعادة ذلك الزمن ويأخذه تأنيب الضمري .على رأيي ان جنيب حمفوظ جاء هبذا
البيت من أغاين حافظ الشريازي ليعرض تذكر بطل القصة أعماله السيئة وهو ليس
بإمكانه أن يتدارك تلك األخطاء املاضية .مع أنّه فاز يف احلرب وقدّم فتوحات ومساعدات
كثرية للناس ولكنه كان نادماً على ماضيه.
احلرافيش :يف تلك الليلة سهر "خضر" يف الساحة أمام التكية .دفن قلقه وخماوفه يف
الظلمة املباركة .رنا بإجالل إىل شيخ السور العتيق .تذكر بوجد الثاوين يف القبور والضائعني
 .6حافظ يقول :أنا سكران ،فأصبحت غريباً عن العقل وصحة العمل .أنظر ما أبعد الطريق بني حسن
السمعة وسوء السمعة ،فانظر تفاوت الطريق من أين إىل أين؟ إن الشاعر يذمّ نفسه يف هذا البيت
وحيسبه من احلزم (زيبائي.)61 :6413 ،
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يف اجملهول .العواطف املشبوبة اليت مل تنهل يف رحيق احلياة .اآلمال اليت تالشت يف األبدية
وتساءل :ماذا خييبء الغد؟ ...مل اختصّ عاشور وحده بالرؤيا اهلادية؟ وانتبه إىل األنغام
وهي تصعد مثل اهلداهد هاتفةً (حمفوظ:)316 :6114 ،
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )642 :611

حزن "خضر سليمان الناجي" حزناً عميقاً حينما يفهم أن "مساحة ابن أخيه" ينضم إىل
عصابة "الفللي" ويصبح رجالً من رجاله .إنه يذهب يف هذه األحوال السيئة إىل ساحة التكية
ويتذكر يف خياله املقيمني يف القبور والذين ماتوا ومل يبق هلم أي أثر .يقول لنفسه :إهنم
ماتوا وآماهلم ماتت معهم ولكن جدي "عاشور" يرجع يوماً وينتصر على األعداء .يتحسر على
عاشور جده؛ ألنه اختص وحده بالرؤيا اهلادي ويرجو أن يكون ذا قدرة عظيمة كقدرته
للتغليب على الصعوبات .حيزن على ماضيهم بسبب االحنرافات اليت راجت بني أحفاد
الناجي ويتمىن أيام عاشور وحيب أن يهتمّ به أشخاص كبرية مثله.
احلرافيش :ها هو يلبد يف ظلمة املمر بني السور العتيق وسور التكية .هنا منذ أجيال ألقي
بعاشور بال اسم وال شكل يف لفافة .هنا اهنمرت فوقه األناشيد بالوعي منه .هنا امتدت إليه
يد الرمحة تنتشله من الضياع ،ها هي األناشيد تتسلق أمواج الظالم( ...حمفوظ:)313 :6114 ،
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )31 :31

الشاعر هنا يشري إىل وحدته وصديقه الوحيد أي :اخلمر اخلالص وغزلياته ،ألهنما
وفيان وال يتركانه يف أي ظروف.
 .6حافظ :هؤالء الذين يبدّلون التراب (الشيء الرخيص) بنظراهتم إىل الذهب اخلالص (الشيء الغايل
النفيس) ويستطيعون تبديل أخالق رذيلة إىل أخالق حسنة وبإمكاهنم إيصال األجساد القذرة إيل رتبة
املعنويات ،هل ميكن أن يهتموا بنا وينظروا إلينا ويرفعونا إىل تلك الرتبة العالية؟ هل ميكنهم أن ينظرون
إلينا نظرة حتوّل نفوسنا (حمفوظ .)312 :6114 ،كأن الشاعر يتمىن أن يكون مكان العظماء .إنه يرى
نفسه ضعيفاً ال قدرة له إلدارة األمور فريجو أن يعينه أحد ذو شأن عال.
 .6حافظ :هذا الغزل هو شكوى من الدهر ومن األصدقاء ،يقول :الصديق احلميم واملخلص يف هذا العامل
ليس إالّ كأس اخلمر وغزليات الشاعر وقيل يف هذه املعاين :أن القصد من اخلمر هو القلب الصادق املليء
برمحة الرب والسفينة تعين كتاب احلقائق (الفرقان) (حمفوظ.)611 :6114 ،
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بعد أن انضمّ "مساحة" إىل عصابة الفللي ـ فتوة احلارة ـ عزم على الزواج من "مهلبية".
حينما ذهب لدعوة املعلم الفللي إىل حفل زفافه ،أدرك أن الفللي يعزم على طلب يد مهلبية.
طاملا حذّره "خضر" منه ،قال له هذه املرة :إحذر أن تفكر يف أي نوع من املقاومة أمامه .كان
على مساحة أال يثق إىل الفللي .هو "الفللي" كان صديقه ولكن اآلن أصبح عدوّه .من املمكن
أن جنيب حمفوظ استخرج معىن عدم الوفاء واخليانة لألصدقاء والقرباء من هذا البيت
وأشار إىل أن الدنيا وأمورها إلثبات هلا .الفللي ولو كان صديق مساحة ولكن طعنه من
الظهر ومع أنّ خضر حذّره من االقتراب إليه ولكن مساحة واصل صداقته معه وأخرياً أفقد
مهلبية واضطرّ باهلرب.
احلرافيش :يف طريقه إىل االختفاء وقف يف الساحة أمام التكية .ها هو ميتلئ برائحة
احلارة وأنفاسها .ولكن أين النشوة؟ كم حلم هبذه الوقفة كمنطلق لدفقة جديدة من احلياة.
تؤدب األوغاد وتبعث روح العهد .ما هي الليلة إال بدء رحلة طويلة جديدة يف دنيا العذاب
واملطاردة ،سريجع إذا رجع شيخاً بال حول ...ومضى حنو املمرّ واألصوات تترمن يف جالل
الليل (حمفوظ:)126 :6114 ،
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )642 :11

بعد مقتل "مهلبية" شهدت عشرات بأنه ـ مساحة ـ استدرجها حبيلة إىل الساحةّ ،
مث
قتلها انتقاماً منها إليثارها الفللي عليه .فهو اضطر باهلرب إىل "بوالق" .سرى إىل بوالق خرب
عجيب بأنه مثة صداقة تتوطد أركاهنا بني فتوة بوالق والفللي .حينئذ فرّ مساحة مرة أخرى.
يف هذه الفترة سلّمت زوجته "حماسن" أبناءه إىل أهل مساحة وحصلت على الطالق .رجع
مساحة بعد مرّ أعوام ولكن فاجأه نبأ زواج حماسن مع "عبدالباسط " فاشتبك معه وكان ال
مفر له إال املالذ إىل أسرته.
يف اعتقادي ،إن جنيب حمفوظ تضمنّ هذا البيت من الغزل لريسّم ميزان أمل بطل
القصة وعذابه وفراقه من احلارة وأسرته والنكبات اليت حلّت بأسرة الناجي .يتحدث
 .6حافظ :هذا الشعر هو غزل غرامي وخياطب معشوقه ويقول :هذا الفراق الينتهي ومهومنا ال هناية هلا
والنستطيع الوصول اليه فأغثنا يارب .فقصد الشاعر هو الشكوي من اآلالم والوقائع املرة اليت أملت به
(حمفوظ.)111 :6114 ،
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مساحة مع نفسه حني الرجوع عن حتسني األوضاع ويرجو أن يهلك الفتوات ويواصل طريق
عاشور الناجي ولكن تفاجأه حوادث غري عادية .فلهذا يشتكي من املصائب املوجودة يف
طريقه .هو اضطر بالفرار مع أن تلك املدة مل تنقض وهو مازال مطارداً؛ ألنه ارتكب قتل
وغدٍ (عبدالباسط) وكأن مهومه ال تريد أن متح وتذهب.
احلرافيش :محل الطفل يف لفافته ومضى به ليالً إىل ساحة التكية .استقبل فيض األناشيد
يف أوله .دعا اهلل أن جيعل من الصغري غصناً يف دوحة البطولة واخلري لتتجسد فيه األحالم
املقدّسة ال األهواء اجلاحمة الشرّيرة .وسرح فكره إىل املمرّ الضيق حيث تُرك عاشور يف مثل
سن ابنه .وكما تعرب سحابة وجه القمر فتحجب نوره ،اقتحمه خاطر مظلم .تذكر ما يتقّول به
األعداء من عاشور وأصله.غشيته كآبة غضة .الذ باألناشيد ليغتسل من عرقها احلامض.
وغمغم "اللهمّ هبين القوة" .انغمس يف األنغام متاماً وهي تردّد (حمفوظ:)166 :6114 ،
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )661 :611

حبلت "عزيزة" زوجة "قرة" وأمسوه "عزيز" .مضى "قرة" به ليالً إىل ساحة التكية وهناك
تذكر األقاويل اليت قد شاعت حول عاشور وأصله ونسبه .فانتابه احلزن ،ألن األعداء كانوا
يتكلمون عنه دون أن يعلموا شيئاً من ماضيه .كان جده عاشور عندهم منوذجاً لقيط ابن حرام.
ولكن على العكس كان عاشور يردّ عن احلرافيش ظلم الظاملني ويسلك سلوكاً مناقضاً ملا
هو شائع يف اجملتمع .وحينما قدّم الزواج من "فلة" كان على بغية إنقاذها مما هي فيه من
ضالل ،على الرغم من أنه كان باستطاعته أن يفعل كاآلخرين .ولكن على عكس عاشور ،ابتعد
بعض أسرة آل الناجي من السجايا احلميدة .رمبا استنبط جنيب حمفوظ معىن اختبار أقوال
الناس من هذا البيت .إذا اخترب معيار صدقهم وكذهبم ،الشك أنه يثري الفضيحة والبدّ أن
يتركوا تلك األوهام .ولكن ليس يف إمكان أحد أن يتكلم باحلق؛ ألن الفتوات أنفسهم يثريون
الشائعات وما أحد يعترض سبيلهم .فلهذا "قرة" يدعو اهلل أن يصبح صغريه بطالً من بطوالت
آل الناجي كعاشور ويكون له األحالم املقدسة ال امليول الشريرة.
 .6حافظ :ياليتهم يقدرون كل نقد ويبينون عياره؛ ألنه حينما خيترب معيار الصدق والكذب لدى أهل
التصوف ،كثري منهم يتركون البطالة ويبحثون عن عمل باجلدّ لصاحل دنياهم؛ ألن عند االختبار يتبني
كفرهم وعدم خلوصهم .الشاعر يريد أن ينبه الناس كي ال يصدقون كل كالم يسمعونه وال يصغون إىل
الباطل وأال يتكلموا إال باحلق (خرمشاهي.)111 :6411 ،
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احلرافيش :مساحة سهر الليل يف ساحة التكية .ودعا بقوة اخليال صور التكية والتوت
والسور العتيق .وراح ميأل قلبه باألنغام يف ارتياح وغبطة .وبسط راحتيه وقال:
محداً هلل الذي شاءت إرادته أن أُدفن إىل جوار مشس الدين .محداً هلل الذي أذنت
رمحته للعدل أن يظلّ يف حارتنا ،محداً هلل الذي أورث ابين خري إرث لإلنسان اخلري والقوة.
وجرى شكره يف ظلّ نشيد يترمن (حمفوظ:)166 :6114 ،
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )613 :664

فجأة ذات صباح ،جاء احلارة رجل غريب وانكشف أنه املعلم "مساحة بكر الناجي" .وحينما
مسع وحيد ابنه الصغري وثب إىل الفتونة ،هتلل وجهه وقال :إذن قد رجع عهد عاشور .فرمبا جنيب
حمفوظ يريد أن يشري إىل براءة مساحة وعدم اقترافه امثاً .مساحة حينما انفرد بنفسه محد اهلل؛
ألنه رجع بالسالمة بعد فترة طويلة وما أصاب احداً بالضرر واآلن كل شيء هادٍ وعلى ما يرام.
ومن احلظ أنه يستطيع أن يدفن هنا إىل جوار مشس الدين .وابنه وحيد قد رفع اسم آل الناجي.
فكانت هذه العوامل سبباً ملساعدة اهلل إياه واحلال إنه يواصل حياته يف جو مليء باهلدوء
ودون قلق اخلاطر.
احلرافيش" :يف الليل وقف جالل قبالة التكية .مرّت به األنغام .باستهانة طرق الباب .مل
يتوقع رداً عرف مل ال يردّون .إهنم املوت اخلالد الذي يتعاىل عن الردّ .تساءل :أليس للجار
حقّ؟ وأنصت للغناء فأنساب الصوت يف عذوبة (حمفوظ:)111 :6114 ،
(معصومي ،6414 ،رقم البيت )661 :16

روي أن حافظ خاطب ملكاً شاباً يف شرياز وقال له :جاء أشخاص كثريين مثلك إىل أرض
فارس وحكموا فيها مث ذهبوا ،فاترك أنت الدالل وال تغتر بنفسك (ثروتيان.)113 :6412 ،
 .6حافظ :من حيمي املؤمنني وحيفظهم حتت رعايته ،ويف مبا يقول ،حيفظه اهلل يف كل األحوال ويرعاه.
الشاعر يشجع الوفاء واإلخالص يف األعمال كي يساعده اهلل وحيفظه من املصائب (زيبائي.)131 :6433 ،
 .6حافظ :من املعروف أن العندليب يعشق الوردة يف كل حلظة فهذا الطائر خياطب وردة نامية زاهرة
صباحا ويقول هلا :ال تدللي وال تغنجي ،أنت لست وحيدة يف هذه احلديقة وما أكثر ما تفتحت ورود كثرية
مثلك (حمفوظ.)146 :6114 ،
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فهذا البيت يشري إىل هذه احلقيقة اليت توحي نداء إىل قلب "جالل" بأنه ليس منفرداً
ويوجد معه آخرون يف الدنيا .شعر جالل بعد موت زوجته "قمر" بأن كائناً خرافياً يف جسده.
إنه ميلك حواساً جديدة ويرى عاملاً غريباً .هو يقول لنفسه :أيوجد معه آخرون يف الدنيا؟
من قال إذن إن الدنيا خالية من احلقيقة؟ خالية من احلزن واألسى؟ وهو عزم على التغليب
على املوت واحلصول على اخللود.
ولكن باعتقادي ما استخرج حمفوظ معىن رمزياً من هذا البيت ومن املمكن أنه ما فهم
قول الشاعر بل نظر إىل ظاهر املعىن.
احلرافيش" :تلظى ضياء" بالغضب ولكن شرره مل جياوز جدران البدروم .أما عاشور
فغاص يف احلزن حىت قمة هامته .ومل يطق البقاء يف البدروم مع أحزانه .فخرج إىل
الظالم ،مسوقاً بقوة خفية حنو ساحة التكية ،حنو خلود جده عاشور ،جلس القرفصاء دافناً
رأسه بني ركبتيه يف جو جامد ال يتنفس ،تسبح فيه األناشيد وحدها .أصغى طويالً وغمغمم:
ما أشدّ أملي يا جدي!

وناجته األناشيد بلغتها الغامضة (حمفوظ:)126 :6114 ،
(معصومي :6414 ،رقم البيت )36 :41

بعد أن مل يعثر لـ"فائز" (االبن األكرب حلليمة الربكة) على أثر ،صاح املعلم "موسى األعور":
هو سرق الكارو واختفى .شيخ الزاوية وشيخ احلارة أفتيا بأن على ست حليمة وابنيها (ضياء
وعاشور) أن يؤدوا مثن العربة واحلمار .هلذا كان ال مفر حلليمة أن تقدم كافة اخلدمات لدار
الفتوة "حسونة" بال مقابل وبال كلمة شكر .قد حدث يوماً أن حسونة لعنها وصفعها .حني استماع
اخلرب االبنان أصبحا غضباناً .عاشور مل يستطع البقاء يف الدار وسار حنو ساحة التكية .من
املمكن أن جنيب حمفوظ قد أدرك معىن اهلم واحلزن من هذا البيت .وليس قصده موت وفراق
عاشور بل يريد أن يعرض غضب عاشور احلفيد من أحزان أمه .عاشور مل يطق حتمل الظروف
بسبب تلك احلوادث اليت واجهها وهلذا خاطب جده عاشور وتكلم عن أنني وحرقة قلبه معه.
 .6يبدو أن حافظ الشريازي أنشد هذا الغزل يف رثاء ميت عزيز .فيقول :بغري مشس وجهك ...قد صارت
أيامي دامسة حالكة وما بقي من حيايت إال ليل مظلم (حمفوظ.)612 :6114 ،
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احلرافيش :ويف الليل دأب على التسلل إىل ساحة التكية .يقتعد مكان الناجي ويصغي إىل
رقصات األناشيد .أال يبايل رجال اهلل مبا يقع خللق اهلل؟ مىت إذن يفتحون الباب أو يهدمون
األسوار؟ يريد أن يسأهلم ملاذا ارتكب فائز جرائمه .حىت مىت تشقى حارتنا ومتتهن؟ مل
ينعم األنانيون واجملرمون؟ مل جيهض الطيبون واحملبون؟ مل يغطّ يف النوم احلرافيش؟ هذا
وميتلئ باألناشيد( ...حمفوظ:)166 :6114 ،
(معصومي :6414 ،رقم البيت )666 :31

بعد انتحار "فائز" رجعت حليمة مع أبناء ها إىل احلارة .ثالثة يركبهم اخلزي والعار ال
مأوى هلم .اقترح عاشور أن يبقوا يف املدفنر غري بعيدين من حارهتم حىت يتاح هلم الرجوع
ولكن أكد ضياء بأنه سيذهب ولو اضطرر إىل االنفصال عنهما ...ودّع ضياء أمه وأخاه وذهب.
رمبا جنيب حمفوظ تضمن هذا البيت ليصوّر أمل عاشور وشكواه من الدهر .عاشور يسأل
نفسه ما السبب يف اضطرار فائز إىل اقتراف هذه اجلرمية؟ ملاذا يغفل احلرافيش وال يبالون إىل
آالمهم .ملاذا يظلمهم الفتوات وال يواسوهنم يف أحزاهنم؟ ومئات ومئات سؤال يكون غامضاً عنده.
احلرافيش :عاشور عاد إىل دنيا النجوم واألناشيد والليل والسور العتيق .قبض على أهداب
الرؤية فغاصت قبضته يف أمواج الظالم اجلليل .وانتفض ناهضاً مثالً باإلهلام والقدرة .فقال له
قلبه ال جتزع .فقد ينتفح الباب ذات يوم حتية ملن خيوضون احلياة برباءة األطفال وطموح املالئكة...
وهتفت احلناجر شادية (حمفوظ:)161 :6114،
(معصومي :6414 ،رقم البيت )663 :614

«قد روي أن حافظ الشريازي كان يتعشق فتاة تسمى "شاخه نبات" كانت تعرض عنه دائما.
فدفعه ذلك احلب الفاشل إىل أن خيتار العزلة واالعتكاف ،فاختار ضرحياً يف مشايل مدينة
شرياز يعرف بضريح "بابا كوهي" .فلزمه أربعني يوماً يتقرب فيها إىل اهلل بالدعا والتضرع.
 .6حافظ خياطب قلبه ويقول :أرأيت أن املعشوق نساين وما أراد إال أن يظلمين فنكث العهد ومل يهتمّ هبمومي
(حمفوظ.)311 :6114 ،
 .6هذه الفتحة الروحية يف كالم حافظ حتدث دائماً يف خلوته عند الفجر .الشاعر يقول :أنقذوين من اهلموم عند
طلوع الفجر ووهبوين املعيشة املعنوية وأنا ارتويت ماء احلياة واخللود على أيديهم (حمفوظ.)111 :6114 ،
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وأطعمه طعاماً مساوياً

فلما كاد يكمل أيام عزلته زاره هنالك ـ فيما يقولون ـ اإلمام علي
ولقّنه غزله املعروف:
دوش وقت سحر از غصه جنامت دادند...
وخبّره أنه سيكون شاعراً ذا شأن وأنه سيكون مؤيداً بتأييدات عن عامل الغيب (الشواريب،
.)611 :6111
ذات يوم عجيب احندر من حتت القبو رجلن .هو ماكان أحداً إال ...عاشور احلفيد.
نشبت معركة غاية يف الشدة والقسوة بني عاشور وفتوة"حسونة السبع" وأخرياً رجعت الفتونة
إىل آل الناجي ،وتشكل عصابة ألول مرة أكثرية أهل احلارة وعرف احلرافيش سرّ الغلبة
على الظلم والفتوات .على رأيي استخرج جنيب حمفوظ معىن احلرية واالنتصار من هذا
البيت ،إنّ عاشور احلفيد حقّق ذلك احللم الذي جذب به احلرافيش إىل ساحته وحوّهلم به
من صعاليك ومتسوّلني إىل أكرب عصابة عرفتها احلارة ووصل إىل رؤيته الذهبية وهو وثوبه
إىل الفتونة واستحواذ على الطمأنينة واألهم من ذلك هو فهم تلك األناشيد املبهمة وكأمنا
أدرك لِم ترمنوا طويالً باألعجمية.

النتائج
رواية "ملحمة احلرافيش" تسجل انتصار ثورة احلرافيش مبساعدة القوى الغيبية وهي تنظر
إىل الصراع الطبقي .وإهنا وجهت اهتمامها إىل اجلماهري وهلذا محلت هذه الرواية اسم
احلرافيش .تتصاعد أناشيد مبهمة من ساحة التكية بلغة غري لغة الكاتب األصلية وكأن الراوي
يريد أن خيتفي أسرارها خلف تلك األنغام .استخدم جنيب حمفوظ يف معظم رواياته
وقصصه اللغة الرمزية معتمداً على دراسته الفلسفية وبواسطة هذه الرمزية استطاع أن يظهر
فكره املاركسي ،فاتبع طريق اإلحياء واهتم بالصور املتافيزيقية ودخلت أعماله الغموض.
فلذلك هذه القصص الرمزية تستهدف البحث عن القوة اجملهولة (اهلل) لتمنح احلياة وغاية
ودراسة أسرار الكون ولكن يرافق هذه اهلدفني القلق واالضطراب والترديد.
وهذه األبيات هي تعبري عن حلظات الوجد الصويف يف الرواية .فمن الطريف أن كاتباً
شهرياً كنجيب حمفوظ يتضمن شعراً مكان النثر يف كتابته ويطرح ما يف فكرته بلغة أخرى
وهلذا ميثل اجلانب العرفاين من الشعر الفارسي .إنه يريد أن يتكلم ما يف فكرته بالرمز
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وجيعل تلك األصوات غامضة على القارئ أو يريد خلق إبداع أديب .لقد وظف أشعار حافظ
الشريازي داخل روايته إلدراك الصلة بني تلك األشعار األعجمية وأهداف جنيب املدرجة يف
احلكايات وأيضاً نستطيع من خالل تلك العالقة رؤية انسجام تداخل هذه األشعار مع نص
الرواية األصلي الذي يدلّ على الفكرة اليت طرحها الروائي .لقد طالع "جنيب حمفوظ أشعار
حافظ وأعجب هبا وبفلسفتها ،على الرغم من غموض بعض معانيها اليت يغلب عليها الطابع
الفلسفي والصويف .وحاول توظيف هذا الشعر مبا حيمله من تفاسري متعددة يف روايته حىت
تضيف هلا أبعاداً داللية ومجالية.
ولكن أي شخص يفسّر أشعار حافظ على أساس نيته واعتقاده .هلذا حنن حاولنا أيضاً
أن جند شيئاً من العالقة بني فكرة الشاعر والكاتب ويبدو أن الروائي الكبري "جنيب
حمفوظ" أدرك اللسان الشعري حلافظ الشريازي وباستخدام هذه األبيات صرّح مبا يف
ذاكرته ولكنه مل يستخرج معناً رمزياً من بعض األبيات أحياناً ،على األرجح أنه مل يفهم قول
الشاعر بل أدرك ظاهر املعىن.
الحظنا أن "جنيب حمفوظ" قد تأثر بشكل كبري بأفكار "حافظ الشريازي" واستطاع
برباعة يف توظيف بعض أبيات من غزليات اليت تتوافق مع مضمون روايته واليت حتمل روح
التصوف الذي يغلب علي مضمون الرواية ،ولقد وظف "جنيب حمفوظ" األبيات باللغة الفارسية
بدون ترمجة حىت تكون غامضة على القارئ العريب وبذلك تساعد هذه األبيات املبهمة يف
حلظات التفكري والتأمّل الذي يتناسب مع مضمون الرواية ،كما أن "جنيب حمفوظ" مل ينجح
يف بعض تناصاته ألبيات "حافظ الشريازي" من إدراك املعىن الباطن للنص واكتفى باملعىن
الظاهر لألبيات.

أدب حافظ الشيرازي في ملحمة الحرافيش
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